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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

Bucureşti, 28 noiembrie 2011 
Nr. 27/577  

 
 

 
Proiect de opinie  

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare 

(2014-2020) – COM (2011) 608; 2011/0269 (COD) 

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în data de 

19.10.2011 în vederea examinării fondului propunerii de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de 

ajustare la globalizare (2014-2020) – COM (2011) 608. 

Termenul pentru exprimarea opiniei este 09.12.2011. 

Guvernul nu are obiecţii faţă de fondul propunerii de regulament. 

 

Membrii comisiei au examinat documentul mai sus menţionat în 

şedinţa comisiei din data de 23 noiembrie 2011. 

 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că obiectivul prezentei 

propuneri constă în precizarea misiunii şi a domeniului (perioadei) de 

aplicare ale fondului, alături de priorităţile de investiţii şi de obiectivele 

tematice de finanţat. 

Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG) a fost instituit 

iniţial pe durata perioadei de programare 2007 – 2013 prin Regulamentul 

(CE) nr.1927/2006, pentru a oferi Uniunii un instrument de a demonstra 



solidaritatea faţă de lucrătorii concediaţi ca urmare a schimbărilor 

structurale majore din structura comerţului mondial ca urmare a 

globalizării şi de a le oferi acestora un sprijin în cazul în care concedierile 

respective au un puternic impact negativ asupra economiei regionale sau 

locale.  

Luând în considerare situaţia economică actuală şi necesitatea 

consolidării fiscale, Comisia Europeană a propus ca derogarea temporară 

aferentă crizei să fie prelungită până la 31 decembrie 2013, pentru a 

asigura continuitatea funcţionării Fondului în următoarea perioadă de 

programare, în conformitate cu principiile fundamentale stabilite pentru 

cadrul financiar multianual (CFM 2014 – 2020) care a extins şi domeniul 

de aplicare a FEAG, pentru a include agricultorii. 

FEAG vizează facilitarea reintegrării lucrătorilor din domenii, 

sectoare, teritorii sau pieţe ale muncii afectate de perturbări economice 

grave, prin cofinanţarea unor măsuri active pe piaţa muncii. 

Fondul se adresează în special persoanelor care şi-au pierdut locul 

de muncă în urma: 

• schimbărilor survenite în structura comerţului mondial; 

• crizei economice şi financiare – în acest caz, finanţarea FEAG este 

disponibilă în perioada 1 mai 2009 - 30 decembrie 2011. Totuşi, 

Comisia a propus extinderea acestei perioade până la data de 31 

decembrie 2013 (când urmează să fie revizuit întregul regulament 

referitor la FEAG). 

Ajutorul oferit de FEAG se adresează în principal finanţării unor 

măsuri precum asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, orientare 

profesională, formare generală şi reconversie profesională, mentorat, 

promovarea spiritului antreprenorial, respectiv finanţării unor măsuri 

excepţionale de acordare a unui sprijin individual limitat, precum alocaţii 

pentru căutarea unui loc de muncă, alocaţii de mobilitate, alocaţii pentru 

participarea la programe de formare şi de învăţare de-a lungul vieţii. 

FEAG nu finanţează măsuri de protecţie socială, cum ar fi pensiile şi 

alocaţiile de şomaj. Acestea ţin de competenţa statelor membre. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0336:RO:NOT


Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, 

favorabil promovării propunerii de Regulament, considerând că aceasta nu 

aduce atingere intereselor şi legislaţiei României.  

 

 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
  Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
             
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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